Witamy W Klinice Weterynaryjnej Ashgrove

W imieniu zespołu, gorąco witamy w
klinice weterynaryjnej Ashgrove. Nasza
klinika jest mała lecz bardzo oddana
naszym paciętom, którym staramy się
zapewnić jak najlepszą opieke.
Nasi weterynarze to:
Jeremy Hopkiny BVM&S MRCVS
Kevin Barclay BVM&S MRCVS

Pieski to nie tylko uciecha i zabawa ale
również obowiazek,który moze Cie
przytłoczyc, dlatego,w Ashgrove staramy
się uprościć ten wczesny okres i
odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące
Twojego nowego pupila.
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Szczepienia pieska mogą rozpocząć się w wieku 8-ciu
tygodni. Podstawowe szczepienia są podawane w
dwóch zastrzykach z 2 tygodniową przerwą. Twoj
piesek będzie odporny na choroby, które szczepienie
pokrywa 2 tygodnie po drugim zastrzyku. Dlatego nie
należy wyprowadzać pieska na dwór przed upływem 2
tygodni lub pozwalać mu na socializacje z innymi
pieskami, które jeszcze nie zostały zaszczepione. Psy
wymagają corocznego odnawiania szczepień,
przypomnimy Tobie o odnowieniu szczepienia emailem lub pocztą.

49 z 50-ciu szczeniąt szcepionych przeciwko
Parvovirozie jest na nią odporna po szczepieniach
podstawowch. Natomiast 1 na 50-siąt szczeniąt nie
jest odporne. Bez pobierania krwi nie jesteśmy w
stanie stwierdzić, które pieski nie są odporne dlatego
zalecamy dodatkowe szczepienia przeciwko
Parvovirozie. Koszt tego szczepienia to dodatkowe
£20, można umówić wizyte na tą szczepionke w
naszej recepcji.

Kaszel hodowlany jest chorobą przenoszoną przez
bliski kontakt od psa do psa. Ta choroba jest lepiej
znana jako ‘kaszel kenelowy’. Jeśli masz zamiar
zabierać psa na szkolenia (bardzo dobre dla
socializacji), oddawać go do psiego hotelu lub
socializować go z różnymi psami, zalecana jest
szczepionka zapobiegająca ‘Kennel Cough’. To
szczepienie chroni psa przed bakteryjną i wirusową
wersją tej choroby. Szczepienie działa przez rok i
normalnie kosztuje £36 ale jeśli dołączysz je do
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szczepień podstawowych, zaoszczędzisz ponad £20!

Istnieje wiele rodzajów leków do odrobaczania
psów lecz najważniejszymi rzeczami są: wysoka
jakość I efektywne leki stosowane w prawidłowy
sposób. Tylko w ten sposób możesz uchronić
Twojego pieska od robaków (które są
przenoszone od matki do młodych) i zapewnić mu
zdrowie.

Zalecamy używanie ADVOCATE, jest to
mieszanka leków odrobaczających, odpchlających
i chroni także przeciwko robakom płuc i innymi .
Robak płuc jest coraz częściej widywany w UK
dlatego zalecamy używać ADVOCATE
miesięcznie. Pierwsze stosowanie jest darmowe
(wliczone w cene pierwszej szczepionki psa).
Kiedy piesek skończy 6 miesięcy,należy zacząć
odrobaczać go przeciw tasiemcom. Leki przeciw
tasiemcom są podawane co 3 miesiące przy
użyciu PROFENDER.

Ze względu na szybki wzrost psa w pierwszym
roku życia, zapraszamy do korzystania z
darmowych wizyt kontrolowania wagi pupila. To
pozwoli weterynarzowi obliczyć prawidłową
dawke leku wymaganą przezTwojego pieska.
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Miesięczne odpchlanie zapobiega zalęganiu pcheł na
Twoim pupilu. Mimo wielkiego wyboru preparatów przeciw
pchłom na rynku, zalecamy używanie ADVOCATE
,ponieważ to zaufany i sprawdzony preparat.
Jeśli chodzi o kleszcze, zalecamy używanie obroży
SERESTO, która odstrasza kleszcze aż do 8-miu
miesięcy. Preparaty przeciw kleszcom są szczególnie
ważne, jeśli Twoj piesek mieszka niedaleko lasu lub jeździ
z Tobą na wakacje na wieś lub w góry gdzie roi się od
kleszczy. Niektóre kleszcze są nosicielami Boreliozy
(Lyme disease) z którą bardzo ciężko walczyć.

Zalecamy wszczepienie microchipów każdemy pieskowi.
Jest on najczęściej wszczepiany podczas drugiego
szczepienia. Microchip posiada unikatowy numer
identyfikacyjny, który jest zapisany w bazie danych pod
nazwiskiem właściciela. Jeśli zagubiony piesek jest
oddany do weterynarza, na policję lub do SSPCA, jest on
skanowany, żeby sprawdzić czy posiada on microchip.
Jeżeli posiada taki microchip, może zostać łatwo
zwrócony w ręce właściciela. Standardowy microchip
kosztuje £25.

Microchip Biotermiczny posiada także funkcje mierzenia
temperatury zwierzęcia bez wsadzania mu termometru
do odbytu. To minimalizuje ilość stresu przez które
zwierze przechodzi, natomiast czasami weterynarz
będzie musiał sprawdzić temperature zwyczajnym
sposobem aby się upewnić. Najczęściej microchipy
biotermiczne sa bardzo miarodajne. Koszt: £30
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Separacje od matki i rodzeństwa w wieku 8 tygodni jest
stresująca dla szczeniaka. Jest dużo dowodów, które
potwierdzają że używanie obróżek ADAPTIL jest
stuteczna w pierwszych tygodniach życia w nowym
domu. Uwalniają one takie same feromony jak matka
szczeniąt, to pomaga minimalizować stres szczeniaka i
pomaga mu się zadomowić w nowym środowisku.
Organizacja charytatywna(GUIDE DOGS), również
uzywa takich samych obróżek aby wytresować i
socializować szczeniaki. Zalecamy użycie obróżki od
kupna szczeniaka przez 2 miesiące

www.adaptil.com

Klinika Ashgrowe poleca ubezpieczenie każdego pieska.
Wierzymy że jest to dobra inwestycja i oferujemy darmowy
miesiąc ubezpieczenia z ubezpieczalnią Petplan. To
ubezpieczenie jest aktywowane od chwili zbadania pupila
przez weterynarza (bez czasu oczekiwanie na aktywacje)
Podczas tego darmowego miesiąca ubezpieczenia,
przedstawiciel firmy Petplan skontaktuje się z Tobą aby
zaoferować przedłużenie polisy. Zalecamy przedłużenie
tego ubezpieczenia aczkolwiek, ostateczna decyzja nalezy
do Ciebie. Wiele firm oferuje ubezpieczenia dlatego
prosimy o dokładne rozważenie wszystkich ‘za i przeciw’
zanim zapadnie finałowa decyzja.
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Jeżeli nie jest planowanie rozmnażanie pieska,
bardzo zalecamy kastracje lub sterylizacjeTwojego
pupila. Jest wiele zalet tego zabiegu, które bardzo
chętnie z tobą przedyskutujemy.
Samce mogą być kastrowane w wieku 6 miesięcy
a suki sterylizowane w wieku 6 miesięcy lub po
pierwszej cieczce (weterynarz przedyskutuje z
Toba różne możliwości)

Klinika Ashgrove wierzy, że zapobieganie chorób
jest lepsze od leczenia. Rozumiemy też, że każdy
ma napięty grafik życia i różne priorytety
finansowe. ‘Club Zdrowego Zwierzaka Ashgrove’
offeruje zapobiegawczy plan opieki dla Twojego
pieska, tym samym sposobem zaoszczędzisz
pieniądze na lekach najwyższej jakości
zapewniając złoty standard opieki dla Twojego
pupila za niewielką miesięczną opłatą.

•

Odrobaczanie i odpchlanie w cenie

•

Coroczne podstawowe szczepienia

•

Wizyta kontrolna co 6 miesięcy

•
10% zniżki na kastracjach/sterylizacjach,
dietach, microchipowaniu, zabiegach dentystycznych,
akupunkturze, dodatkowych szczepieniach i
zapobieganiu kleszczom.
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O więciej informacji prosimy pytać w recepcji

